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Konferensen arrangerades av ITPS i Åre i samverkan med Glesbygdsverket, 
Justitiedepartementets Storstadskansli, Nutek, Arbetslivsinstitutet, Invest in 
Sweden Agency och Forum för småföretagsforskning. 

Regionernas tillstånd var som väntat varierande 

 

Boka in 29-30 november för 2006 års  
Regionernas tillstånd.  

 
Upptakten för konferensen Regionernas tillstånd 200 5 den 15-16 november var 
releasen av den rykande färska rapporten med samma namn. Till ljudet av en 
trehjulig Messersmitt inledde moderatorn Göran Hall in presentationen av 
rapporten.  

– Alla regioner vill köra i omkörningsfilen men förutsättningarna att lyckas varierar. Vi 
hoppas att rapporten ska kunna bli en uppslagsbok för alla som arbetar med 
regional utveckling i Sverige, sade han.  

Programmet för konferensen var fullmatat och resan gick från att beskriva och 
analysera läget till en diskussion om den regionala utvecklingspolitiken och dess 
framtid. Att något måste göras var de flesta eniga om, men när det kommer till vad 
går meningarna isär.  

 
 
ITPS generaldirektör Sture Öberg avslutade de intensiva dagarna med ett löfte om 

Axplock från konferensen  

• Storstädernas betydelse och 
utmaningar  

• Vem representerar regionen i 
den regionala 
utvecklingspolitiken?  

• Balans - ett nyckelord för 
framgång   

• Stora företagsnedläggningar 
och konsten att överleva  

• Vem ska samordna vem?  
• Lokal utveckling - tar vi 

tillvara kraften?  
• Entreprenörskap - se 

möjligheten och gör något!  
• Ett kommunalråd recenserar: 

"Östersund är på rätt väg"    
• Fler recensentröster om 

rapporten 

 

Här hittar du fler bilder från 
konferensen.  

 

Åsa Torstensson, Ansvarskommittén. 



fortsättning: Boka in den 29-30 november 2006 för nästa års Regionernas tillstånd!  

Läs mer 

Framtida utmaningar kräver nya spelregler 

”The race to the top” har Sverige enligt professor Amy Glasmeier redan vunnit. Amy 
redovisade en mängd områden inom vilka Sverige relativt USA har ett stort 
försprång.  

– För att bibehålla denna topplacering krävs mod att våga gå sin egen väg. Endast 
genom att vi litar på oss själva och inte kopierar andras framgångsrecept kan vi 
överleva framtida utmaningar, sade professor Amy Glasmeier från Penn State 
University i USA.  

Läs mer 

Politikens tillstånd är också varierande 

Sista eftermiddagen ägnades åt den regionala utvecklingspolitiken. Timingen var 
den bästa - flera intressanta rapporter ligger redan på bordet. Bjarne Lindström 
vände på politikens hörnstenar och fann ett politikområde utan tydliga mål, med en 
strategi som inte fungerade, en tvehågsenhet omkring var politiken ska utföras samt 
aktörer vars roller är otydliga. Röra och bristande styrning bekräftades av Lars 
Högdahl utredare av EU:s strukturpolitik i Sverige, som presenterade sitt förslag till 
ny organisation. Åsa Torstensson (c) Ansvarskommittén presenterade kommittens 
nuläge och de grundtankar man arbetar efter i kommittén.  

Läs mer  

Debatt: Vad gör vi av den regionala 
utvecklingspolitiken? 

I den avslutande debatten konstaterade såväl representanter för företagen och 
kommunerna som för den nationella nivån att statens insatser är viktiga. Kjell 
Jansson och Jonas Bjelfvenstam var kritiska mot ITPS uppdelning av politiken i en 
välfärds- och en tillväxtdimension, medan Sture Öberg försvarade sig med att det 
viktiga är att inte blanda samman mål som rör utjämning med dem som rör tillväxt 
och därmed skapa felaktiga förväntningar. Debatten avslutades av Åre kommuns 
näringslivschef som konstaterade att kommuner och företag är beroende av ett gott 
samarbete mellan alla aktörer.  

Läs mer 

Bjarne Lindström, Ålands statistik- 
och utredningsbyrå. 

Lars Högdahl, 
Näringsdepartementet. 

Debattpanelen under ledning av 
ITPS planeringschef Göran Hallin. 
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